WYROK TSUE WS. OBNIŻONEJ STAWKI VAT DLA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH I
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na najnowszy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (TSUE) w polskiej sprawie (wyrok z dnia 4 czerwca 2015 roku, sygn. C-678/13).
Sprawa dot. skargi złożonej przez Komisję Europejską (KE) na przepisy polskiej ustawy o VAT
pozwalające na zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT do dostawy produktów
farmaceutycznych i sprzętu medycznego (poz. 81-87, 90-92, 97, 100 oraz 103-105 załącznika nr 3 do
ustawy o VAT). W ocenie KE na podstawie przepisów Dyrektywy VAT produkty te powinny podlegać
podstawowej stawce VAT.
TSUE uznał skargę KE za zasadną wyłącznie w trzech z piętnastu kategorii towarów tj. w odniesieniu
do towarów wymienionych w poz. 82, 92 i 103 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (tj. związków siarki
organicznej i pozostałych związków organiczno-nieorganicznych, wyrobów higienicznych lub
farmaceutycznych z gumy innej niż ebonit, soczewek kontaktowych, soczewek okularowych ze szkła i
innych materiałów). TSUE stwierdził, że Polska nie jest uprawniona do stosowania obniżonej
stawki VAT do ich dostawy, chyba, że produkty te są uznane za produkty wskazane w
przepisach Dyrektywy VAT. Wyłącznie w tym zakresie Polska musi dostosować przepisy
ustawy o VAT do regulacji Dyrektywy VAT i tym samym podnieść stawkę VAT na te towary.
W pozostałym zakresie, dotyczącym m.in. wyrobów medycznych, skarga została oddalona. W ocenie
TSUE w tym przypadku KE niewystarczająco wykazała w jaki sposób przepisy ustawy o VAT
naruszają regulację Dyrektywy VAT. TSUE nie zobowiązał zatem Polski do zmiany przepisów ustawy
o VAT w zakresie pozostałych zakwestionowanych przez KE produktów farmaceutycznych i sprzętu
medycznego.
Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych
komentarzach.
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.
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